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Předložená diplomová práce Petry Polákové  zahrnuje celkem 91 stran, z toho 11 stran příloh a 7 

stran literatury, vykazuje tradiční předepsané členění, psána je v českém jazyce s anglickým 

abstraktem, jazykovou stránku lze hodnotit jako vynikající. Práce navazuje na dnes již standardně 

etablovanou školu docenta Frynty a doktorky Landové pro hodnocení lidských estetických 

preferencí v hodnocení nejrůznějších obratlovců a opírá se tvůrčím způsobem o výsledky a 

metodiky touto školou dosažené a vyvinuté. Nejedná se samozřejmě o výzkum zcela „akademický“ 

bez značné praktické aplikace - dopad lidských estetických úsudků na spektrum druhů chovaných v 

zoologických zahradách a tudíž předurčených k záchraně, popřípadě k budoucímu vymření, je více 

než značný, ba z hlediska druhů postižených zcela kruciální a tragický. Úplně nesdílím autorčin 

optimismus v roli zoologických zahrad jako „Archy Noemovy“, který sice patří k nutnému 

argumentačnímu vybavení zoologických zahrad při prezentaci in foro externo, jako vědečtí 

pracovníci mezi sebou si však řekněme, že se v mnoha případech nejedná o kandidáty na budoucí 

výsadek do zázračně se objevivších nových nezdevastovaných biotopů, ale o o kandidáty budoucí 

domestikace. I toto řešení je samozřejmě lepší než úplné vymření, nad skutečností, že řekněme tygr 

domácí či panda domácí jsou už dnes zcela převládající realitou bez reálné možnosti 

„znovuzdivočení“, však není dobře zavírat oči. 

    Práce adekvátním způsobem používá posuzování estetických a úsudkových preferencí 

respondentů z různých vrstev obyvatelstva vůči zvířatům a přiměřeným způsobem je statisticky 

vyhodnocuje, velmi inovativní je aplikace brýlí s videokamerou při sledování mužsko-ženských 

párů a jejich observačních aktivit v pražské zoo. Cenným metodickým poznatkem je i téměř úplná 

zaměnitelnost fotografií a kreseb jednotlivých druhů při těchto hodnoceních (jednoznačná 

preference kreseb v případě v případě různých „field guidů“ spočívá v poněkud přehnaném 

zdůraznění diakritických znaků, nikoli v jiném emočním vnímání takto zobrazeného zvířete). 

Významné jsou i rozdíly mezi pohlavími v zájmu o jednotlivá zvířata. Zjištěné pozitivní hodnocení 

sytých a světlých barev a kontrastních kreseb oproti zbarvením černým, šedým či nevýrazně 

rozmytým nepřekvapuje, vezmeme-li v úvahu sémantické pole člověka jakožto denního tvora ve 

vztahu ke světlu a barvám: „osvětlit něco“, „temné síly“, „fádní šeď“, „příšerný“(tj. jevící se v 

polosvětle, příšeří), „nevýraznost“ atd.. Je smutnou skutečností, že řekněme levharti jsou oproti 



rypošům v lidských preferencích „nefér způsobem“ zvýhodněni, je-li ovšem jeden druh vydán na 

milost a nemilost druhému, může počítat spíše s nějakým vnitřně podmíněným „rozmarem“ nežli se 

„slitováním“. 

     Celkově hodnotím diplomovou práci Petry Polákové jako zdařilou, metodologicky zvládnutou a 

přínosnou, mám-li snad v duchu tradičního profesorského hnidopišství najít něco hodného drobné 

výtky, jsou to snad poněkud nepřehledné grafy na str. 24 a 25. Známku navrhuji udělit výbornou a 

autorce bych chtěl popřát do další výzkumné práce mnoho elánu a píle jako dosud. Rovněž bych se 

přimlouval za publikaci získaných výsledků, o čemž nepochybuji. 
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